
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CAO LỘC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TCKH                          Cao Lộc, ngày     tháng 8   năm 2020 
 V/v Bổ sung số liệu Báo cáo tình hình  

 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

 xã hội ANQP 9 tháng đầu năm 2020,  

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm  

                  2020 (lần 2).      

 

   Kính gửi: - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc huyện. 

          - Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới. 

      - Các ngành: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự 

huyện, Bưu chính, Viễn thông, Điện lực, Kiểm lâm. 

                                            -  Chi cục Thuế huyện. 

 Thực hiện Chương trình số 12/CTr-UBND ngày 30/7/2020 về công tác 

tháng 8 năm 2020 của UBND huyện, trong đó có nội dung dự thảo Báo cáo tình 

hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; 

Uỷ ban nhân dân huyện đã giao phòng Tài chính – Kế hoạch Dự thảo lần 1 

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Dự 

thảo Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện 

ngày 21/8/2020. 

Để Báo cáo đánh giá sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của UBND 

huyện trình kỳ họp Ban Thường vụ Huyện uỷ tháng 9 năm 2020. UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo lần 2 về Uỷ ban nhân dân huyện (qua 

phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 8 năm 

2020 đảm bảo thời gian quy định.  

(Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo lần 2 vào địa 

chỉ phongtckhcl@gmail.com  hoặc iOffice cho phòng TCKH huyện, điện thoại liên 

lạc bộ phận tổng hợp 0205.3861395). Sau thời hạn quy định nêu trên phòng Tài 

chính – Kế hoạch sẽ không thực hiện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chậm, 

muộn. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu VT. 

                    

 

                                                                                       Hứa Anh Tuấn 
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